
V Mostra de Biologia Cultural 
Olha a Cobra! – Festas Juninas 

 

 
 

Data: 05 de julho de 2020. 
Horário: ao longo do dia. 
Local: Internet (evento online). 
 
Organizadores: 
- Elidiomar Ribeiro da Silva (UNIRIO) – elidiomar@gmail.com. 
- Luci Boa Nova Coelho (UFRJ) – lucibncoelho@gmail.com. 
 
Realização: revista A Bruxa. 
 
Sobre o tema: 
Nosso calendário é repleto de datas festivas distribuídas ao longo do ano, muitas 
delas associadas a festejos da tradição cristã. Os festejos juninos, por exemplo, 
têm origem que une jesuítas portugueses, costumes indígenas e caipiras, 
celebrando santos católicos e pratos típicos. As festas juninas homenageiam três 
santos católicos: Santo Antônio (no dia 13 de junho), São João Batista (dia 24) e 
São Pedro (dia 29). Muito além das guloseimas, músicas, danças e crendices, nas 
Festas Juninas há interessantes pontos de ligação com a Ciência. Temas relativos 
à Zoologia, Botânica, Ecologia, Etologia, Química, Física, etc., que, de modo geral, 
não são percebidas ou comentadas. Assim, nada mais natural do que se usar a 



força da cultura popular para se falar de Ciência e se mostrar que o conhecimento 
científico está em toda parte. 
Para a presente mostra, é objetivo da organização do evento que cada resumo 
submetido seja focado no simbolismo e/ou influência de animais, plantas ou 
qualquer aspecto científico das Festas Juninas, direta ou indiretamente. 
Diferentemente das três primeiras edições (I Mostra de Biologia Cultural – 
Taxonomia e Cultura Pop; II Mostra de Biologia Cultural – O Canto em Flor; III 
Mostra de Biologia Cultural – Carnaval, Bichos e Plantas) e à semelhança do que 
ocorreu com a última (IV Mostra de Biologia Cultural – Da Quaresma à Páscoa), 
a presente edição do evento será virtual (online), no Facebook. 
 
Formatação do resumo: tamanho A4, margens 2,0 cm; fonte Arial 12, 
espaçamento simples; restrito a uma única página (incluindo título, autores, 
instituições e contato, além de até quatro palavras-chave). 
Data limite para submissão de resumos: 21 de junho de 2020. Previamente à 
submissão, o(s) autor(es) deverá(ão) contatar a organização e informar o tema 
do trabalho. O objetivo é evitar a repetição de temas. 
Data limite para a resposta por parte dos pareceristas: 28 de junho de 2020. 
Retorno da versão corrigida por parte dos autores: 30 de junho de 2020. 
Data limite para o envio da arte do pôster: 04 de julho de 2020. 
Número máximo de resumos: 20. 
Limite de autores por resumo: quatro.  
 
No dia 05 de julho de 2020, os organizadores irão disponibilizar, como postagens 
no evento de Facebook, o resumo e o pôster de cada trabalho, sendo os autores 
marcados. Leitores interessados poderão fazer perguntas aos autores por meio 
de comentários nas postagens. É desejado que os autores visitem o evento, a fim 
de responder as perguntas e interagir com os demais. O evento permanecerá 
disponível no Facebook, podendo ser acessado, consultado e divulgado ao longo 
do tempo. 
 
Resumo e arte do pôster serão incluídos no livro de resumos do evento, a ser 
publicado em A Bruxa – www.revistaabruxa.com. 
 


